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Не јављате нам се! 

Крајем прошле године упутили 
смо вам позив за сарадњу у оквиру 
нове рубрике „Ученици за ученике”. 
Рекло би се да нас нисте схватили 
озбиљно. Били смо озбиљни! Позив 
и даље важи. Да вас подсетимо, во-
лели бисмо: ваше прилоге у којима 
описујете своје сусрете са физиком, 
појаве које вам нису сасвим јасне, 
прилоге о томе како сте решили 
неки занимљив задатак, ваше иску-
ство са огледима из физике, ваша 
интересовања за теме које нису у 
центру пажње у школским програ-
мима.

У овом броју ћете наћи и два члан-
ка посвећена глобалном загревању 
Земљине атмосфере, теми која за-
окупља пажњу стручне, али и нај-
шире јавности. Први чланак, који је 
уједно и тема броја, износи бројне 
аргументе у прилог човековом ути-
цају на климу и глобално загревање 
атмосфере услед развоја индустрије 
и ефекта стаклене баште. Други је 
посвећен Милутину Миланковићу, 
који je периодичне појаве ледених 
доба и топлих раздобља у далекоj 
прошлости објаснио као астроном-
ску неминовност. Били смо слобод-
ни да у рубрици Х-умор објавимо 
шалу на рачун метеоролога, надамо 
се да нам то неће замерити.

Јавите се писмом, електронском по-
штом, пошаљите нам неку згоду из 
своjе школе...

Уредништво

14

18

3

PB

УВОДНИК
СА ДРЖА Ј




